
 Fill The Bank 2021 מבצע תקנון

 מושגים

 בתקנון זה יפורש כל מונח בהתאם להגדרתו להלן: .1

אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב,  -"עורך התחרות" .1.1

שכתובתה: מרכז הסטודנטים על שם אריק מיטשל, קריית 

 "(האגודה)להלן: " 6997801האוניברסיטה, רמת אביב, תל אביב 

מי שעמד בכל התנאים המצטברים כדלקמן: א(  -משתתפ/ים"" .1.2

רפואה,  – להלן הפקולטותאחת סטודנט מאוניברסיטת תל אביב מ

מדעי הרוח, מדעי החברה, מדעי החיים, הנדסה,  מדעים מדויקים,

חינוך, עבודה  –וניהול ומבתי הספר העצמאיים  אומנויות

מי ד םחבר אגודה ששילב( סוציאלית, מדעי המוח ומדעי הסביבה. 

רק  –ג( סטודנט שלומד תואר דו חוגי  -ו .בגין שנת תשפ"א רווחה

 -"זוכה" בחינות מהפקולטות שצוינו לעיל יחושבו במניין הבחינות.

 הזוכים במבצע שתקנון זה חל עליו.

 הזוכים במבצע שתקנון זה חל עליו. -"זוכה" .1.3

 עובד מחלקת אקדמיה וזכויות סטודנטיאליות – "רכז הבנק" .1.4

 האחראי על הפרויקט. התחרות עורךו

, מקום שני ' 10.9אייר  באייפדמקום ראשון יזכה  -"הפרס/ים"  .1.5

למימוש  , מקום שלישי יזכה בשובר2 ירפודסיאוזניות אביזכה 

 ₪.  100ע"ס  wolt באפליקציית

 

 התחרות .2

או  "המבצע")להלן:  Fill The Bankמבצע את  עורכת האגודה .2.1

 כפי שיפורט להלן; ("התחרות"

 .09/01/2022-18/03/2022הם בין הימים  י המבצעמועד .2.2

 

 



 : השתתפות .3

שלח היו רשאים לימשתתפים )כהגדרתם לעיל( במסגרת התחרות  .3.1

את סריקת הפתרון של או /ואילך ו 2017טפסי בחינה ממועדי 

טפסי בחינה ריקים שאינם קיימים יתקבלו . בלבד שלהםהבחינה 

סרוקות עם פתרון של הסטודנט  בחינותבמאגר הבחינות, והן 

)בעלת שאלות  מלל רבת בבחינה שמדובר ובתנאי, השולח בלבד

במידה  לשיפור בודק הערות 3 לפחות יש הבחינה טופס ועלפתוחות( 

טפסי בחינה "( טופס/י בחינהואכן מצורף פתרון לבחינה. )להלן: "

הבנק, לפי הצורך והמאגר  בהתאם לשיקול דעתם של רכז יאושרו

 .אישור על כך הסטודנט יקבלהקיים בבנק. במידה והקובץ מאושר, 

שיטת חישוב . סטודנט בנקודותה את יזכה מאושר בחינה טופס כל  .3.2

 ניתן לראות הסבר לכך בטבלה: -משתנה  נקודותה

 .קבצים בבנקאין הם אשר לקורסים : "קורסים יתומים"*

 זכייה במבצע .4

מות המבחנים יקבעו לפי כ ניםראשוה מותהזוכים בפרס במקו .4.1

. ששילמו דמי רווחה בשנת תשפ"בובתנאי  הגדולה ביותר שנשלחו

את הכמות הרבה ביותר של טפסי הבחינות  ה/שלחש משתתפ/פת

יוכרז כזוכה בחינה, ששלחו טפסי  משתתפיםמבין כלל הופתרונם, 

באם תישלח  כמקום שני וכך הלאה.  –הבא אחריו ובמקום הראשון 

יקבע המקום  משתתפים או יותר( 2-)מ זהה טפסי בחינהכמות 

 מס' נקודות סוג הקובץ

 4 ומעלה 90בציון עם פתרון סרוק מבחן 

 3 ומעלה 85בציון עם פתרון סרוק  מבחן 

 2 ומעלה עם הערות בודק 75מבחן בציון 

 1.5 טופס מבחן ריק

 1 *תוספת על "קורס יתום"



"פ קדימות ההגעה מבחינת זמן. לדוגמא: במידה ושני הראשון ע

ששלחו, הזוכה  טפסי בחינהומעלה יגיעו לאותה כמות משתתפים 

במקום הראשון יהיה זה ששלח קודם מבחינת זמנים את טפסי 

  .הבחינה

 הם השתתפותם ומעצם הזוכים יקבלו הודעה בדוא"ל על זכייתם .4.2

 האגודה של הדיגיטליות בפלטפורמות יפורסם ששמם מאשרים

 (וכדומה אינסטגרם)פייסבוק, 

האגודה או מי מטעמה אינם נושאים בכל אחריות שהיא והמשתתף  .4.3

 כל היבטי השתתפותו בתחרות.עצמו אחראי באופן בלעדי ל

והשתתפות  שליחת המבחנים ופתרונםמצהיר כי בעצם המשתתף  .4.4

מראש על כל טענה ו/או תובענה בגין זכות זו  בתחרות הסכים לוותר

של האגודה, לרבות תביעות כספיות ותביעות של זכויות יוצרים, מכל 

 סוג שהוא.

מצהיר כי בעצם שליחת המבחנים ופתרונם והשתתפות  המשתתף .4.5

 . האגודה של טליותיהדיג בפלטפורמותבתחרות הסכים לפרסום שמו 

בחינה לרבות המבחנים המשתתף מצהיר כי בעצם שליחת טפסי  .4.6

 ופתרונם אינו מפר כל זכות שהיא, לרבות זכויות יוצרים כלשהם.

 וכי אינ , לדעתה,אשר יתברר משתתף/בחינה רשאית לפסולהאגודה  .4.7

 זכאי לפרס מכל סיבה שתמצא ובתנאי ההשתתפות ו/או שאינ עומד

 .על פי שיקול דעתה הבלעדי -, והכל ו/או נמצא אינו ראוי והולם לנכון

 :נוספים םתנאי .5

 הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה מאדם לאדם. .5.1

הזוכה יהיה אחראי לשלם כל מס ו/או היטל שחלים בגין קבלת  .5.2

הפרס ומלוא האחריות בעניין זה תחול על הזוכה באופן בלעדי. 

למען הסר ספק, יובהר כי הפרס אשר יינתן לזוכה אינו ניתן להמרה 

  .לום אחר שווה כסףלמזומן ו/או לכל אמצעי תש

טפסי בחינה, לרבות בחינות שסטודנט שלח במבצעי איסוף בחינות  .5.3

 קודמים לא יספרו במניין הבחינות במבצע הנוכחי.



האגודה רשאית לשנות את תנאי התחרות ו/או לסיים את התחרות  .5.4

 בכל עת, אף ללא מתן כל פרס, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

יינתן פרס לזוכה, שיתברר בדיעבד כי מובהר בזאת כי היה ובטעות  .5.5

לעיל, תהא האגודה  1.2אינו עונה להגדרת "משתתף" כאמור בסעיף 

רשאית לבטל זכיה זו ו/או לדרוש את הפרס חזרה ככל שהוא כבר 

 נמסר.

חברי המועצה בשנת תשפ"ב ועובדי האגודה  אינם רשאים להשתתף  .5.6

 בתחרות.

 

 בלבד ויפורש כמתייחס גם ללשון נקבה* הניסוח בלשון זכר הינו לצרכי הנוחות 

  ט.ל.ח

 

 


